WARUNKI GWARANCJI MASZYN DO SZYCIA FIRMY TOYOTA
1. Firma „EUROACTIVE” gwarantuje, że sprzęt ten jest wolny od wad fizycznych. W razie ujawnienia takich wad w
okresie gwarancyjnym (na warunkach i w zakresie określonym niniejszym dokumentem) zostaną one usunięte w
sposób uzależniony od rodzaju wady.
2. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty zakupu.
3. Zakres i sposób naprawy gwarancyjnej lub wymiany gwarancyjnej określa gwarant.
4. Uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji użytkownik może zrealizować wyłącznie w firmie
Euroactive sp. z o.o.
5. Wady ujawnione w czasie określonym w pkt. 2, powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej, będą
usuwane na podstawie dowodu zakupu w terminie 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do Firmy
Euroactive sp. z o.o.
6. Jeżeli część zamienna, niezbędna do naprawy gwarancyjnej, musi być sprowadzona z zagranicy, to termin
zakończenia naprawy może zostać wydłużony. W takim przypadku klientowi przysługuje wydłużenie terminu
gwarancji o czas oczekiwania
7. Reklamowany sprzęt powinien być dostarczony w oryginalnym fabrycznym opakowaniu .
8. Sprzęt jest przeznaczony do użytku domowego. Użytkowanie sprzętu musi odbywać się zgodnie z przeznaczeniem
oraz z instrukcją obsługi.
9. Gwarancja nie obejmuje:
a) czynności przewidzianych w instrukcji obsługi do wykonania, których zobowiązany jest użytkownik we własnym
zakresie i na swój koszt m.in.: instruktażu, instalacji i podłączenia sprzętu, bieżącej konserwacji.
b) usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, przypadkowego
uszkodzenia z winy użytkownika, nieodpowiedniego napięcia prądu lub dokonania jakichkolwiek zmian, które mają
wpływ na niewłaściwe działanie urządzenia i które naprawiane były przez osoby nieupoważnione.
c) uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i wszystkich innych spowodowanych działaniem
użytkownika lub zaniedbaniem z jego winy oraz powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (wyładowania
atmosferyczne, skoki napięcia, użytkowanie sprzętu niezgodnie z instrukcją) a także powstałych na skutek
przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do sprzętu.
d) nie podlegają gwarancji elementy ulegające normalnemu zużyciu a w szczególności: igły, bębenki, noże, paski,
chwytacze, szczotki w silniku , itp.
10. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego
wynikających z niezgodności towaru z umową.
12. Gwarant:
Euroactive sp. z o.o
02-769 Warszawa
Ul. Puławska 257/211

